
Pelotondan TUR’a tam not 

Dünyanın en iyi bisikletçilerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her zaman olduğu gibi 
sporcuların övgüsünü topluyor 

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu çok sayıda dünya yıldızına ev sahipliği yapıyor. Özellikle güçlü 
sprinter kadrosu ile öne çıkan Tur, başarılı organizasyonu ve güzel etapları ile beğeni kazanıyor. World Tour 
takvimindeki ikinci yılında gelişimini sürdüren organizasyon, pelotondan da övgüler topluyor. 

Geçen yıl dört etap alarak yıldızlaşan Bora Hansgrohe sporcusu Sam Bennet, yeniden Türkiye’de olmanın kendisi 
için güzel anıları hatırlattığını belirterek ”Geçen sene benim için çok iyi bir yarış olmuştu. Tekrar burada olduğum 
için çok mutluyum. Şu an oldukça iyi durumdayım. Yeniden etaplar kazanmaya çalışacağım. Gün gün 
ilerleyeceğim. Hepimiz için artık sezon sona ermek üzere. Yılın bu döneminde böyle güzel bir havada, böyle üst 
seviye bir yarış imkanı bulabilmek peloton için çok önemli.” ifadelerini kullandı. 

Pelotonun tecrübeli isimlerinden 34 yaşındaki BMC sporcusu Nicolas Roche ise daha önce tatile gelse de ilk kez 
Türkiye’de yarıştığını vurgulayarak “Beş yıl önce tatil için arkadaşlarımla beraber İstanbul’daydım. Üç çok güzel 
gün geçirmiştik. Çok güzel bir hafta sonuydu. Ama ilk kez bir yarış için Türkiye’deyim. Birinci etapta çok güzel bir 
parkur vardı. Güvenli yollarda olmak yarışlara başlarken çok önemlidir. Özellikle sezonun bu bölümünde bu 
anlamda kimi ülkelerde problem yaşayabiliyoruz ama ilk etapta herhangi bir sorun yoktu. Organizasyon 
anlamında her şey istediğimiz gibiydi. Özellikle Avrupa’daki bazı yarışlarda motosikletler bisikletçilere fazla 
yaklaşıyorlar ama burada böyle bir durumla da karşılaşmadık.” yorumunu yaptı. 

YENİDEN ZİRVEYİ İSTİYORUZ 

Son şampiyon Diego Ulissi ile birlikte yeniden zaferi Emirates ekibine getirmeye çalışacak Hırvat Kristijan 
Durasek ise “Kalan günlerde de toplu sprintlerde liderimiz Simone Consonni olacak. Üçüncü etapta sprintteki 
sporcu sayısı biraz azalabilir. Sonrasında ise Diego ve ben genel klasman zaferi için tırmanış etabında elimizden 
geleni yapacağız. Dördüncü kez Türkiye’deyim. Buraya gelmeyi çok seviyorum. Her zaman çok güzel bir hava ile 
karşılaşıyoruz.” şeklinde konuştu. 

Sezonu iyi bir şekilde kapatmak istediğini söyleyen Trek Segafredo’nun sprinterlerinden Kiel Reijnen “Bu benim 
Türkiye’deki üçüncü yılım. Burada çok güzel oteller ve yemekler var. Özellikle sahili takip eden etaplar çok güzel 
görüntülere sahip. Sezonu noktalamak için çok başarılı bir organizasyon. Türkiye’de olduğum için çok mutluyum.” 
dedi. 

 


